Tyhjennä lomake

OT 1

Hakemus – Opintotuki
Ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, kansanopistoja urheiluopistokoulutus, aikuisten perusopetus

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet oppilaitokseen tai
postitse www.kela.fi/postiosoitteet

Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet
myös verkossa www.kela.fi/asiointi
Lisätietoja www.kela.fi/opiskelijat
Voit arvioida, paljonko saat etuutta
www.kela.fi/laskurit
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

Hakuaika: Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
L Jos et ole Suomen kansalainen, täytä myös Kelan lomake OT 10 (Liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen). Katso kohta
10 Liitteet.

Jos olet alle 18-vuotias ja et ole avioliitossa, päätöksesi annetaan tiedoksi (valitse yksi)
äidille
isälle
muulle huoltajalle; kenelle?

L Alle 18-vuotiaan päätös tulee antaa tiedoksi myös huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Jos sinulla ei ole vanhempia
tai he eivät ole huoltajiasi, päätöksesi annetaan tiedoksi edunvalvojalle tai sosiaaliviranomaiselle.

2. Tilinumero

L Jos maksu suoritetaan ulkomaille, täytä Kelan lomake Y 121 (Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas).
3. Hakemus
Haen opintotukea

koko opiskeluajalle.
muulle ajalle. Mille? _____._____._________ – _____._____._________

L Tutkimme automaattisesti, mitä opintotukietuuksia voit saada ja mille ajalle ne on mahdollista myöntää. Tämä koskee myös
opintorahan huoltajakorotusta ja oppimateriaalilisää. Opintolainan valtiontakausta tulee kuitenkin hakea.

Haen opintolainan valtiontakausta.
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4. Opinnot
Oppilaitos. Katso kohta 10 Liitteet.
Toimipiste
Suoritettava tutkinto tai koulutus

Milloin aloitat tai aloitit nykyiset opintosi? _____._____._________

Arvioitu päättymispäivä _____._____._________

Aiemmat opinnot
Oletko ennen nykyisiä opintojasi suorittanut muun kuin peruskoulututkinnon?
En

Olen. Ilmoita tutkinto, oppilaitos ja tutkinnon suoritusvuosi.

Oletko ennen nykyisiä opintojasi keskeyttänyt jotkin opinnot?
En

Olen. Ilmoita oppilaitos, opinnot ja keskeytyspäivä.

5. Vanhemmat ja vanhempien tulot

L Täytä tämä kohta vain, jos asut vanhempasi luona tai olet alle 18-vuotias.
L Jos olet alle 18-vuotias ja asut vanhempasi ja hänen uuden aviopuolisonsa kanssa, myös uuden aviopuolison tulot otetaan
huomioon. Merkitse vanhempasi uuden aviopuolison tiedot äiti tai isä -kohtiin. Aviopuolisoon rinnastetaan myös
rekisteröidyn parisuhteen osapuoli.

Ovatko vanhempasi eronneet?
Ei

Kyllä. Kumman luona asut tai asuit viimeksi?
Äidin

Isän

Molempien

Ovatko vanhempiesi tulot vähentyneet viimeksi vahvistetuista verotustiedoista?

L Opintotuki lasketaan verotustietojen perusteella. Opintotuki voidaan kuitenkin laskea myös vanhempiesi nykyisten tulojen
perusteella, jos ne ovat vähintään 20 % pienemmät kuin verotustiedot. Katso kohta 10 Liitteet.

Ei / En tiedä
Kyllä. Mikä on tulojen vähenemisen syy?
Äiti
Isä
Saako vanhempasi tuloja ulkomailta?
Ei
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6. Asumismuoto

L Jos suoritat koko tutkinnon Ahvenanmaalla, täytä tämän kohdan sijasta kohta 7.
Asun opiskeluaikana _____._____._________ alkaen, tai ajalla _____._____._________ – _____._____._________
vanhemman luona

oppilaitoksen asuntolassa

muuten. Miten?
Onko asunto vanhemmaltasi vuokrattu?
Kyllä, ja vanhempani omistaa asunnosta vähintään 50 %.

Ei

Kyllä, mutta vanhempani ei omista asunnosta vähintään 50 %.
Onko asuntosi samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto?
Ei

Kyllä

L Jos vanhempasi tai vanhempiesi omistusosuus asunnosta suoraan tai yhtiön kautta on vähintään 50 % tai
jos vanhempasi on ainoa osakas kuolinpesässä joka omistaa asunnon, asunto katsotaan vanhemman
omistamaksi.

7. Opiskelu ulkomailla tai Ahvenanmaalla
Opiskeletko ulkomailla tai Ahvenanmaalla?
En / En tiedä vielä

L Jos vastaat ’En / en tiedä vielä’, sinun ei tarvitse vastata muihin kysymyksiin.

Kyllä
Miten opiskelusi liittyy tutkinnon suorittamiseen? Katso kohta 10 Liitteet.
Työpaikalla oppiminen
Se on

palkaton

palkallinen ja palkka on keskimäärin ______________ euroa kuukaudessa.

Vaihto-opiskelu
Muu. Mikä?
Missä maassa opiskelet?
ajalla _____._____._________ – _____._____._________.
Asun opiskeluaikana ulkomailla tai Ahvenanmaalla
vanhemman luona
vuokra-asunnossa. Vuokran määrä __________ euroa kuukaudessa. Ellet tiedä vuokran tarkkaa määrää, arvio vuokrasta.
omassa tai puolison omistusasunnossa
L Omaksi tai puolison omistusasunnoksi katsotaan, jos oma ja/tai puolison omistusosuus asunnosta suoraan tai yhtiön
kautta on vähintään 50 % tai jos sinä olet tai puolisosi on ainoa osakas kuolinpesässä, joka omistaa asunnon.
muuten. Miten?
Onko asunto vanhemmaltasi vuokrattu?
Ei

Kyllä, ja vanhempani omistaa asunnosta vähintään 50 %.
Kyllä, mutta vanhempani ei omista asunnosta vähintään 50 %.
Onko asuntosi samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto?

Ei
Kyllä
L Jos vanhempasi tai vanhempiesi omistusosuus asunnosta suoraan tai yhtiön kautta on vähintään 50 % tai
jos vanhempasi on ainoa osakas kuolinpesässä joka omistaa asunnon, asunto katsotaan vanhemman
omistamaksi.
Palaatko ulkomaan tai Ahvenanmaan jakson jälkeen samaan asuntoon Suomessa?
Kyllä
En. Miten asuminen muuttuu?

En asu opiskeluaikana ulkomailla tai Ahvenanmaalla. Voit hakea yleistä asumistukea.
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8. Omat tulot ja muut etuudet
Oletko suorittamassa oppisopimuskoulutusta (palkallinen työpaikalla oppiminen)?
En tai en tiedä vielä

Kyllä, ajalla _____._____._________ – _____._____._________
_____._____._________ – _____._____._________
_____._____._________ – _____._____._________
_____._____._________ – _____._____._________

Saatko tuloja ulkomailta?
En
Saan. Toimita selvitys ulkomailta saamistasi tuloista.
Saatko apurahaa tai stipendejä?
En
Saan. Ilmoita myöntäjä, määrä ja maksupäivä:

L Vuonna 2019 tai sen jälkeen saamiasi apurahoja ja stipendejä ei tarvitse ilmoittaa.
Saatko tai aiotko hakea opiskeluaikana jotakin muuta etuutta (esim. työttömyyspäivärahaa)?
En
Saan/Haen. Mitä ja mistä?

9. Varusmies-/siviili-/vapaaehtoinen asepalvelus
Oletko opiskeluaikana suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta?
En
Olen; _____._____._________ alkaen.

10. Liitteet
Kohta 1. Hakijan tiedot
Kelan lomake OT 10 ulkomaalaiselta, joka ei ole aiemmin saanut opintotukea.
Kohta 4. Opinnot
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijalta ilmoitus oppilaitokseen hyväksymisestä, jos olet ensimmäisen
vuoden opiskelija. Jos olet toisen tai useamman vuoden opiskelija, Kela saa tiedon opiskeluoikeudesta Opintopolkupalvelusta eikä opiskelutodistusta tarvita hakemuksen liitteeksi.
Vapaan sivistystyön koulutuksen opiskelijalta (esim. kansanopistot ja urheiluopistot) ilmoitus oppilaitokseen hyväksymisestä.
Aikuisten perusopetuksen opiskelijalta oppilaitoksen vahvistama henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Kohta 5. Vanhemmat ja vanhempien tulot
Todistukset molempien vanhempien nykyisistä tuloista, jos tulot ovat vähentyneet yhteensä vähintään 20%. Todistus voi olla
esim. kopio eläkepäätöksestä tai työttömyyspäivärahan maksuilmoituksesta. Kela saa tiedot palkkatuloista 1.1.2019 alkaen
tulorekisteristä.
Kohta 7. Opiskelu ulkomailla tai Ahvenanmaalla
Todistus opintojaksosta ulkomailla tai Ahvenanmaalla. Todistus voi olla oman tai vastaanottavan oppilaitoksen antama tai se
voi olla sopimus työpaikalla oppimisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi vaihto-opiskelun tai työpaikalla tapahtuvan
oppimisen kesto. Lukiossa opiskelevalta lisäksi todistus siitä, kuinka monta kurssia ja/tai yo-koetta hyväksiluetaan kotimaan
lukio-opintoihin.
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11. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

12. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Päiväys

Allekirjoitus

Hakemus on saapunut oppilaitokseen _____._____._________

Oppilaitoksen leima:

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

